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چکیده

برخالف روند رو به افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان کشاورزی و اهمیت کار در روستا به عنوان یکی از مهم ترین

سیاست ها در برنامه های آموزش عالی کشاورزی ،شمار زیادی از دانش آموختگان کشاورزی گرایش چندانی به کار در روستا
ندارند .با توجه به اهمیت مساله ،هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عاملهای فردی و زمینه ای بر گرایش دانشجویان رشته
های کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا بود .جامعه آماری تحقیق شامل  390نفر دانشجویان کارشناسی

سال آخر رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی  1392-93بود كه با توجه به جدول کرجسی و مورگان200 ،
تن از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روایی

محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت .به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار
تحقیق پیشآزمون انجام شد كه مقدار ضریبهای پایایی ترکیبی محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد

مناسب (در دامنه بین  0/805تا  )0/859بود .داده های گردآوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی و بهرهگیری از برآورد بیزی

با توجه به سطح اندازه گیری ترتیبی متغیرهای تحقیق تجزیه و تحلیل شد .نتایج بدست آمده از برآورد بیزی مدل ساختاری
مستقیم تحقیق نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای شامل جنس ،سن ،پیشینه کار در روستا ،درآمد خانوادگی و پیشینه
سکونت در روستا با متغیر وابسته میزان گرایش به اشتغال در روستا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین ،بنا بر
نتایج مدل ساختاری میانجی مشخص شد که متغیر قابلیت کارآفرینی تنها در رابطه بین متغیر درآمد خانوادگی با گرایش به
اشتغال در روستا دارای نقش میانجی جزیی بوده و در مورد دیگر متغیرها دارای نقش میانجی نبود.

کلید واژهها :دانش آموختگان کشاورزی ،بیکاری ،قابلیت کارآفرینی ،نظریه شناختی ،اشتغال در روستا.

نویسندهی مسئول :محمد بادسار

رایانامهmbadsar@yahoo.com :
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مقدمه

بیـکاری یکـی از جـدی تریـن چالشهـای تاثیرگـذار بـر

پیشـرفت اجتماعـی بسـیاری از جامعههـا بـه شـمار مـی رود
کـه بـه تدریـج موجـب کاهـش سـهم منابـع نیـروی کار در تولید

سـطح بهداشـت در روسـتاها و شـرایط دشـوار فیزیکی مشـاغل

کشـاورزی ،گرایـش بسـیار کمـی بـرای اشـتغال در مناطـق

روسـتایی داشـته و بیشـتر در جستجوی شـغل در موسسههای
دولتـی و خصوصـی و کار در مناطـق شـهری باشـند.

و بهـره وری و ایجـاد درآمـد و بـروز بسـیاری از ناهنجاریهـای

این در شـرایطی اسـت که اشـتغال در روسـتاها یکـی از مهم

نیـز بـه ویـژه در دههی اخیر ،یکی از اساسـی تریـن نگرانی های

شـمار مـی رود ،بـه گونـه ای کـه صاحبنظـران مختلـف بـر ایـن

اجتماعی می شـود (بوسـومپوم و همـکاران .)20133 ،در ایران

مسـوالن و برنامـه ریـزان ،یافتـن راه حلـی برای مسـأله بیکاری
شـمار زیـادی از افـراد بـه ویـژه جوانـان بوده اسـت.

ایـن موضـوع بـه طـور ویـژه در بخـش کشـاورزی کـه نیـروی

تریـن سیاسـت هـا در برنامـه هـای آمـوزش عالـی کشـاورزی به
باورنـد کـه در صـورت ایجـاد نگـرش مثبـت و افزایـش گرایـش

دانش آموختگان رشـته های کشـاورزی ،کارایـی عملیاتی آنان
افزایـش یافتـه و میـزان بیکاری تـا حدود زیـادی کاهش خواهد

انسـانی جویـای کار زیادی از دانش آموختـه و غیر آن را در خود

یافـت (تبرایـی و قاسـمی.)1385 ،

همـکاران.)1389 ،

برنامههـای آمـوزش عالـی و فراهـم سـازی زمینـهی اشـتغال

جـای نـداده اسـت ،دارای اهمیـت بیشـتری اسـت (حسـینی و

بـا توجـه به سـرمایه گذاری هـای صـورت گرفته بـرای دانش

آموختـگان آمـوزش عالـی کشـاورزی و صـرف هزینـه و انـرژی
زیـاد بـه منظور آمـوزش آنان ،بدون تردید مسـأله بیـکاری آنان
دارای حساسـیت دو چنـدان مـی باشـد (کردنائیـچ.)1384 ،

ایـن در حالـی اسـت که بر پایـه بررسـیهای انجام شـده ،میزان
بیـکاری در بیـن دانـش آموختگان کشـاورزی باال بـوده و میزان
اشـتغال ایـن افـراد در زمینـه هـای تخصصـی خـود ،نسـبت بـه

شـماری کـه هـر سـال از رشـته هـای مختلـف کشـاورزی دانـش
آموختـه می-شـوند ،بسـیار پایین اسـت.

از ایـن رو تأمیـن نیازهـای آموزشـی بخـش کشـاورزی از راه

در راسـتای تحصیـل و مهـارت ،یکـی از مهمتریـن برنامههـا در

راسـتای دسـتیابی به هدفهای توسـعهی همه جانبهی کشـور
اسـت (فـرخ زاده و همـکاران.)1389 ،

در سـال های اخیر ،کارآفرینی به یک نیروی اصلی در رشـد

اقتصـاد جهانـی تبدیـل شـده (مـک سـتی )2008 ،و بـه ماننـد

کلیـدی بـرای رفع مسـأله همواره در حال رشـد بیـکاری در بین
دانش-آموختـگان دانشـگاهی مورد توجه جـدی صاحبنظران
و محققـان مختلـف قرار گرفته اسـت (آکچوتان و نیماالتاسـان،

 .)2012در ایـن زمینـه ،بوسـامپم و همـکاران ( ،)2013ضمـن

از سـوی دیگـر ،شـمار دانشـجویان و دانـش آموختـگان

تاکیـد بـر اهمیـت کارآفرینـی در حـل بیـکاری ،بیـان می-دارند

مسـأله نیـز بـه نوبـه خود سـبب شـده اسـت تـا نـرخ بیـکاری در

کننـد ،بـه ایـن دلیـل کـه آنهـا بـدون مهـارت هـا و قابلیـت های

آمـوزش عالی کشـاورزی پیوسـته در حال افزایش اسـت که این

کـه بسـیاری از افـراد بیکار نمی توانند شـغلی را بـرای خود پیدا

میـان دانـش آموختگان آمـوزش عالی کشـاورزی در مقایسـه با

اصلـی مـورد نیاز یـک کارآفرین هسـتند.

زاده.)1383 ،

آموختـگان دانشـگاهی بـا خطرکـردن همـراه بـوده و ضـروری

دیگـر بخـش ها روند افزایشـی بیشـتری داشـته باشـد (آقاسـی

از ایـن رو ،در بیشـتر مواقـع اشـتغال و آغـاز بـه کار دانـش

بـدون تردیـد ،یکـی از دلیلهـای اصلـی ایـن مسـأله را

اسـت تـا بـا آمـوزش اسـتانداردهای الزم ،بـه ویـژه قابلیـت هـا

کشـاورزی بـرای اشـتغال در روسـتاها نسـبت داد ،بـه گونـهای

(هیسـریچ و پیتـرس .)2002 ،یکی از راههـای تقویت قابلیتها

روسـتا نداشـته و پـس از پایـان تحصیلات دانشـگاهی خـود؛

کارآفرینـی در برنامههـای درسـی کشـاورزی اسـت.

مـی تـوان بـه نداشـتن گرایـش دانـش آموختـگان رشـته هـای

کـه آنـان نگـرش چنـدان مسـاعدی نسـبت بـه اشـتغال در

بنـا بـه عاملهـای مختلـف از جملـه دوری از اعضـای خانـواده،

و صالحیـت هـای کارآفرینـی ،در آنـان ایجـاد و تقویـت شـود
و مهارتهـای دانشـجویان ،درهمآمیختـن تلفیـق درسهـای
تحقـق ایـن امـر موجـب میشـود دانشـجویان ،افـزون بـر

پاییـن بـودن سـطح درآمـد در روسـتاها ،دشـواری رفـت و آمـد

کسـب دانـش فنـی ،کشـاورزی بـا دانـش کارآفرینـی نیـز آشـنا

تفـاوت هـای فرهنگی بین سـاکنان شـهر و روسـتا ،پایین بودن

کارآفرینی در دانشـجویانشـود (خالـدی و همـکاران.)1393 ،

بیـن شـهر و روسـتا ،کـم بـودن امکانـات رفاهـی در روسـتا،
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کسـب چنیـن قابلیـت هـا و صالحیـت هایی فـرد را قـادر می

ایـن زمینه ،آکـس و همـکاران ( )2005و تاماسـی ( ،)2006در

سـازند تـا از یـک دیـدگاه اولیـه بـه سـمت اشـتغال و راه انـدازی

تحقیقـات جداگانه ای نشـان دادند که قابلیـت های کارآفرینی

 .)2011در یـک تعریـف جامـع ،قابلیـت هـای کارآفرینـی بـه

و کار خـاص تاثیـر قـوی خواهـد داشـت.

یـک بنـگاه ارزش آفریـن حرکت کننـد (راسموسـن و همکاران،
عنـوان یـک سـطح باالتـر از ویژگـی در نظـر گرفتـه می شـوند که

شـامل دانـش ،مهـارت و ویژگـی هـای فـردی می شـوند.

بـر گرایـش افـراد بـه اشـتغال و تصمیم آنـان به آغاز یک کسـب
در واقـع ،کارآفرینـی قابلیـت هـا و شایسـتگی هایـی را

بـرای افـراد فراهـم مـی کنـد کـه آنـان را قادر مـی سـازد تا یک

از ایـن رو ،مـی تواننـد بـه عنـوان توانایـی کلـی کارآفرینـان

شـغل یـا کسـب و کار جدیـد را بـه طـور موفقیـت آمیـزی آغـاز

قـرار گیرنـد (من و همـکاران .)2002 ،البته ،یـادآوری این نکته

عاملهـای مـورد تاکیـد بنـدورا در فراینـد شـکل گیـری رفتار،

هسـتند (رضائـی ،)1390 ،کـه در ایـن تحقیـق با توجه بـه مرور

اثرگـذاری بـر عاملهـای فـردی و در عیـن حـال خـود رفتـار

بـرای ایفـای یـک نقـش کاری بـه صـورت موفقیت آمیـز مد نظر

ضـروری اسـت کـه کارآفرینـان دارای قابلیـت هـای پرشـماری

و اجـرا کننـد (بوسـومپیم و همـکاران .)2013 ،دسـته دوم از

عاملهـای محیطـی هسـتند کـه در رابطـهی متقابـل در حـال

بررسـیهای مختلـف از جملـه مقصـودی ( ،)1384احمدپـور

خواهنـد بـود (بنـدورا ،)2000 ،کـه بنا بـر محدودیـت های این

بـر پنـج قابلیـت اصلی شـامل کنتـرل درونـی ،سالسـت فکری،

ل اشـاره شـده ،دسـته سـومی از عاملها هسـتند
دو گـروه عامـ 

داریانـی و مقیمـی ( )1385و کردنائیـج و همـکاران (،)1386
عملگرایـی ،خطـر پذیـری و توفیـق طلبـی (انگیـزه پیشـرفت)

تمرکـز یافته اسـت.

تحقیـق ،ایـن عاملها مورد مطالعـه قرار نگرفته انـد .افزون بر
کـه در نظریـه بنـدورا بـه روشـنی مـد نظـر قـرار نگرفتـه انـد،

امـا کرمـی و مایمونـا ( ،)2012آن را بـه عنـوان نقـدی توسـعه

مبنـای نظـری ایـن بررسـی بـر اسـاس دیـدگاه بنـدورا مـی

ای بـر نظریـه بنـدورا دانسـته و چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه

پیرامـون یادگیری اجتماعی را مطرح کرد کـه در آن بر یادگیری

تاثیـر محیـط شـکل نمـی گیرنـد ،بلکـه دسـته ای از عاملها با

داشـت (بندورا ،)1999 ،که حدود سـه دهه بعد ،آن را به نظریه

شـرط اساسـی برای شـکل گیری باورهـای شـناختی و گرایش

باشـد .نخسـتین بـار ،بنـدورا در سـال  1960نظریههـای خـود

از طریق مشـاهده و مدل سـازی در یک محیط اجتماعی تاکید
شـناخت اجتماعـی توسـعه داد .بر مبنـای این نظریـه ،رفتار یا
گرایـش بـه انجـام یـک کار ،در اصـل ،بـا فرآیندهـای شـناختی
شـکل می-گیـرد ،چـرا که ایـن افراد هسـتند کـه بـه رویدادهای
مختلـف معنـی متفاوتی میدهند و بـر همان پایـه ،از پیشآمد

رویـداد شـاد یـا ناراحت میشـوند.

بنابرایـن ،بنـدورا ضمـن شـناختی دانسـتن فرآینـد شـکل

گیـری رفتـار ،دو عامـل مهـم شـامل عاملهـای فـردی و
محیطـی را در ایـن جریـان دخیـل مـی دانـد.

عاملهـای فـردی ،بـه خودی خـود و یـا حتی بـه تنهایی تحت
عنـوان عاملهـای زمینـه ای وجـود دارنـد کـه در واقـع ،پیـش
افـراد نسـبت بـه مسـایل مختلـف (از جملـه اشـتغال) و حتـی

قابلیـت هـای کارآفرینـی هسـتند.

در ایـن زمینـه ،تبرایـی و قاسـمی ( )1385و کومـارا و کومار

( ،)2012متغیرهـای زمینـه ای ماننـد جنـس ،سـن ،وضعیـت
تاهـل و دیگـر مـوارد را از مهمتریـن عاملهـای تاثیرگـذار بـر
گرایـش دانشـجویان بـه اشـتغال در روسـتا و بخش کشـاورزی

در نظـر گرفتـه اند.

بـه همیـن منـوال ،آکچوتـان و نیماالتاسـان ( ،)2012بـا

در دسـته عاملهـای فـردی ،بنـدورا بـه آنچه که بـه توانایی

تاکیـد بـر نقـش اساسـی متغیرهـای زمینـه ای در شـکل گیری

مـی تواننـد فکـری و ذهنـی باشـند ،ماننـد بـاور داشـتن بـه

ویژگی های شـخصیتی و زمینه ای مناسـبی باشـد ،دیر یا زود

هـای فـرد مربـوط مـی شـود اشـاره دارد کـه ایـن توانایـی هـا
توانسـتن و یـا کاربـردی و مهارتـی از جملـه توانایـی انجـام کار

باشـند (بنـدورا .)2000 ،بـا توجه به آنچه اشـاره شـده ،در این
بررسـی قابلیـت هـای کارآفرینـی در دسـته عاملهـای فـردی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه مـی تواننـد بـر رفتـار یـا گرایـش
افـراد بـه یـک موضـوع خـاص ماننـد اشـتغال موثـر باشـند .در

قابلیـت هـای کارآفرینـی ،بیـان می دارنـد که اگر فـردی دارای
بـه یـک کارآفریـن تبدیل خواهد شـد.

در واقـع ،متغیرهـای زمینـه ای هـم بـه طـور مسـتقیم بـر

روی گرایـش افـراد بـه اشـتغال تاثیـر دارنـد و هـم بـه شـکل

غیرمسـتقیم از طریـق تاثیر بر قابلیت هـای کارآفرینی (لینان،
 .)2008بـا در نظـر گرفتـن آنچه اشـاره شـده ،در ایـن تحقیق
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عاملهـای زمینـه ای شـامل متغیرهایـی ماننـد جنس ،سـن،

کشـاورزی رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود دارد ،ایـن در

در روسـتا هسـتند کـه مـی تواننـد هـم بـه عنـوان پیـش شـکل

متغیرهـای زمینـه ای ماننـد سـن ،مقطـع تحصیلـی ،میـزان

پیشـینه کار در روسـتا ،درآمـد خانوادگـی و پیشـینه سـکونت
دهنـده عاملهـای فـردی (ماننـد قابلیـت هـای کارآفرینـی)

باشـند و هـم بـر گرایـش افـراد بـه اشـتغال در روسـتا تاثیـر

مسـتقیم داشـته باشـند.

حالـی اسـت کـه رابطـه متغیـر وابسـته نگـرش بـا هیـچ یـک از
درآمـد خانـوار و میـزان تحصیلات پـدر و مـادر و دیگـر

متغیرهـای مـورد بررسـی چـون شـمار سـاعاتهای کار بـا
اینترنـت و رایانـه و اولویـت رشـته کشـاورزی در گزینش رشـته

تبرایـی و قاسـمی ( ،)1385در بررسـی خـود نگـرش

معنـی دار نبـود .شـاهرودی و همـکاران ( ،)1387در بررسـی

عاملهـای موثـر بـر آن را بـه صـورت مـوردی در دانشـکده

ویژه سـن و تجربه فعالیت کشـاورزی و دیدگاههـای اقتصادی،

 1382 -83بررسـی کـرده انـد.

آنـان پیرامـون آینـده شـغلی خـود و گرایـش دانشـجویان بـه

دانشـجویان کشـاورزی بـه اشـتغال در مناطـق روسـتایی و

کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سـال تحصیلـی

خـود بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بیـن متغیرهـای زمینـه ای به

فرهنگی ،اجتماعی و آموزشـی دانشـجویان با دیـدگاه رفتاری

یافتههـای تحقیـق آنـان نشـان داد کـه دانشـجویان

اشـتغال در بخـش کشـاورزی ارتبـاط مثبـت و معنـیداری

مسـاعدی نسـبت بـه اشـتغال در روسـتا نداشـته انـد .دوری از

در بررسـی دیگـری ،اکبـری و همـکاران ( ،)1388در

مـورد بررسـی نگـرش شـناختی ،عاطفـی و رفتـاری چنـدان
خانـواده و پاییـن بـودن سـطح درآمـد در روسـتا ،مهمتریـن

دلیلهـای نداشـتن گرایش دانشـجویان به اشـتغال در مناطق

روسـتایی بودنـد .بـر پایه یافته هـای این تحقیـق ،اصلی ترین

متغیرهـای تاثیرگـذار بـر نگـرش دانشـجویان کشـاورزی بـه
اشـتغال در مناطـق روسـتایی شـامل جنس ،رشـته تحصیلی،

محل سـکونت ،پیشـینه سـکونت در روسـتا ،میـزان رضایت از
گزینـش رشـته کشـاورزی و مقطـع تحصیلـی بودنـد .شـاه ولی

و همـکاران ( ،)1393در تحقیـق خـود بـه بررسـی عاملهـای

موثـر بـر عالقـه و اسـتعداد تحصیلـی دانشـجویان رشـتههای

کشـاورزی پرداختنـد.

یافتههـا نشـان دادنـد کـه حـدود  12درصـد از دانشـجویان

کشـاورزی در آزمـون ورودی دانشـگاه هـا ،رشـتههای

کشـاورزی را بـه عنوان اولویـت اول تا پنجم گزینـش کرده اند.
هـم چنیـن ،عالقهی آنـان به رشـتهی انتخابی پـس از ورود به
دانشـگاه رشـد معنـی داری پیـدا كرده اسـت .عاملهـای مؤثر

بـر این ارتقاء ،نخسـت ناشـی از محیـط درونی دانشـگاه ،دوم،

بـازار كار و سـوم ،خانـواده بوده اسـت .افـزون بر ایـن ،یافتهها
نشـان دادنـد کـه دانشـجویان کشـاورزی اسـتعداد تحصیلـی
نسـبی خوبـی دارنـد و دختـران نسـبت بـه پسـران از ایـن نظـر

برتـری دارند.

وجـود دارد.

بررسـی نگـرش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت بـه اشـتغال در
بخش کشـاورزی در دانشـگاه بوعلی سـینای همدان مشـخص
کردنـد کـه هفت عامـل توانمندی هـای تخصصی و قابلیـت های

کارآفرینـی دانشـجویان ،ارتبـاط دانشـگاه بـا مراکـز کاری،
فرصـت هـای شـغلی موجـود ،رضایـت منـدی از سـطح دانـش

در دوران تحصیـل ،تسـهیالت و امکانـات در دسـترس،
ویژگـی هـای شـخصیتی و عالقمنـدی بـه مشـاغل مرتبـط
بـا رشـته هـای کشـاورزی ،مهمتریـن متغیرهـای موثـر بـر

نگـرش دانشـجویان مورد بررسـی نسـبت به اشـتغال در بخش

کشـاورزی مـی باشـند.

کومـارا و همـکاران ( ،)2010در بررسـی خـود بـه بررسـی

رابطـه قابلیـت هـای کارآفرینـی بـا گرایـش بـه اشـتغال در بین
دانشـجویان مهندسـی در هندوسـتان پرداختـه انـد.

یافتههـای تحقیـق نشـان داد کـه متغیرهـای زمینـه ای از

تاثیـر اندکـی بـر قابلیـت هـای کارآفرینـی دارنـد .همچنیـن
بـر پایـهی یافتـه هـای تحقیـق ،بیـن متغیرهـای اصلـی مـورد
برسـی شـامل قابلیـت هـای کارآفرینـی دانشـجویان و گرایـش

آنـان بـه اشـتغال رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت.
کومـارا و کومـار ( ،)2012در بررسـی تطبیقـی خـود ،رابطـه

میـان قابلیـت هـای کارآفرینـی و گرایش بـه اشـتغال را در بین

شـفیعی و شـعبانعلی فمـی ( ،)1386در بررسـی خـود

دانشـجویان مهندسـی و کسـب و کار ارزیابـی کرده انـد .بر این

دانشـجویان مـورد بررسـی نسـبت بـه اشـتغال در بخـش

دار و قابـل توجهـی بـر گرایـش دانشـجویان رشـته هـای مـورد

دریافتنـد کـه تنهـا بیـن میـزان تحصیلات همسـر بـا نگـرش
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مطالعـه بـه اشـتغال دارند.

بودنـد .هـدف اصلـی ایـن تحقیـق ،بررسـی تاثیـر عاملهـای

همچنیـن ،نتایـج تحقیـق گویـای آن بـود کـه هـر چنـد

فـردی و زمینـه ای بـر گرایـش دانشـجویان رشـته هـای

خانوادگـی ،پیشـینه کار و معـدل تاثیـر کمـی بـر قابلیـت هـای

همانگونـه کـه اشـاره شـد ،مبنـای ایـن بررسـی نظریـه

متغیرهـای زمینـه ای همچـون سـن ،جنـس ،سـطح درآمـد
کارآفرینـی دارنـد ،امـا میزان تاثیـر آنها بر گرایش دانشـجویان
بـه اشـتغال قابـل توجـه اسـت.

کشـاورزی دانشـگاه زنجـان نسـبت بـه اشـتغال در روسـتا بود.
شـناختی بنـدورا بـود کـه بـر ایـن پایـه ،گرایـش بـه اشـتغال
در روسـتا تحـت تاثیـر دو دسـته عاملهـای فـردی یعنـی

در تحقیـق دیگـری کـه بوسـامپم و همـکاران (،)2013

قابلیـت هـای کارآفرینـی شـامل پنـج مولفـه کنتـرل درونـی،

پـس از دانشآموختگـی دانشـجویان را در غنـا بررسـی کردنـد

عاملهـای زمینه ای شـامل متغیرهای جنس ،سـن ،پیشـینه

نقـش قابلیـت هـای کارآفرینـی در ایجـاد گرایـش بـه اشـتغال

دریافتنـد کـه بیشـتر پاسـخگویان ( 62درصد) گرایش داشـتند
پـس از پایـان تحصیلات بـه صـورت شـخصی کسـب و کاری

را آغـاز کننـد .بـا توجـه بـه یافتـه هـای تحقیـق مشـخص شـد
کـه قـوی تریـن متغیرهـای پیـش بینـی کننـده میـزان گرایـش
دانشـجویان بـه اشـتغال ،شـامل میـزان دانـش در کسـب و

کارهـای کشـاورزی ،سـطح مسـولیت پذیـری ،قـدرت خطـر
پذیـری ،توانایـی حـل مسـأله و میـزان خالقیـت و نـوآوری

سالسـت فکـری ،عملگرایـی ،خطـر پذیـری و توفیـق طلبی و

کار در روسـتا ،درآمـد خانوادگـی و پیشـینهی سـکونت در
روسـتا قـرار دارد .در زمینـهی رابطه بین متغیرهـا ،همانطور
کـه در نـگارهی ( )1نشـان داده شـده اسـت ،بـر مبنـای نظریـه

بنـدورا ،عاملهـای زمینـه ای ضمن تاثیر مسـتقیم بـر گرایش

بـه اشـتغال در روسـتا ،از طریـق عاملهـای فـردی (قابلیت های
کارآفرینـی) نیـز دارای تاثیـر غیرمسـتقیم بـر روی متغیـر
گرایـش بـه اشـتغال در روسـتا خواهنـد بـود.

نگاره  - 1مدل نظری رابطهی متغیرهای تحقیق با گرایش به اشتغال در روستا
روش شناسی

 200تـن بـه عنـوان نمونـه بـا روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـا

ایـن تحقیـق دارای ماهیـت کمـی بـوده و از نظـر هـدف

انتسـاب متناسـب (طبقـات بر حسـب جنس) گزینش شـدند.

از پرسشـنامه بـه گـرد آوری دادههـا پرداختـه اسـت .جامعهی

سـه بخش اصلی؛ ویژگی های زمینه ای (شـامل جنس ،سـن،

جـزو تحقیقهـای کاربـردی بـه شـمار مـی رود کـه بـا اسـتفاده
آمـاری تحقیق دانشـجویان کارشناسـی سـال آخر رشـته های

کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در سـال تحصیلـی  1392-93بـه

شـمار  390بودنـد کـه با اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مورگان

ابـزار تحقیق بـرای گردآوری داده ها پرسشـنامه بود که شـامل

پیشـینه کار در روسـتا ،درآمـد خانوادگـی و پیشـینه سـکونت
در روسـتا)؛ قابلیـت هـای کارآفرینـی (شـامل  36پرسـش در
بـر دارنـده پنـج مولفـه توفیـق طلبـی ،خطرپذیـری ،کنتـرل
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درونـی ،سالسـت فکـری و عملگرایـی) و گرایش دانشـجویان

ایجـاد شـده بـر اسـاس فرمولی شـناخته شـده به نـام قضیه بیز

ارتقـای سـطح معلوماتـم میشـود .2 ،تمایلـی بـه فعالیـت در

تجربی) می-باشـد ،شـکل مـی گیـرد (بایـرن2010 ،؛ آربوکل،

بـه کار در روسـتا شـامل پنـج پرسـش (.1کار در روسـتا موجب
روسـتا نـدارم .3 ،کار در روسـتا عملـی بیهـوده و باعـث اتلاف
عمـر مـی شـود .4 ،پـس از اتمـام تحصیلات بـرای یـک دوره

چند سـاله حاضـرم در روسـتا فعالیت کنم ،و  .5بیـکار بودن را

کـه نشـان دهنـده ترکیبـی از توزیـع جایگزین و اصلی (شـواهد
 .)2012بـر ایـن اسـاس نـرم افـزار  Amosبصـورت خـودکار
بالفاصلـه بعـد از آغـاز اجـرای بـرآورد بیـزی ،اقـدام بـه ایجـاد

 500نمونـه از نمونـه آمـاری تحقیـق قبـل از شـروع بـه تحلیـل

بـه اشـتغال در روسـتا ترجیـح می دهم) بـا بهرهگیـری از طیف
پنـج سـطحی الیکـرت ( =1درسـت نیسـت تـا  =5کام ً
ال درسـت

ایـن فراینـد نمونـه گیـری تصادفـی از طریـق الگوریتـم

روایـی ظاهـری و محتوایـی پرسشـنامه بـا نظـر اعضـای

این فرایند همیشـه در حـال تغییر برای شناسـایی نزدیکترین

تعییـن پایایـی ابـزار تحقیـق پیشآزمـون (بـا  30نفر بیـرون از

واقعیتـر از داده هـا را نشـان دهـد (بایـرن .)2010 ،بـه صورت

اسـت) بود.

هیـات علمـی دانشـگاه زنجـان مـورد تاییـد قـرار گرفـت .برای
نمونـه اصلـی در دانشـگاه پیـام نـور زنجـان) انجـام گرفـت كـه

مقـدار ضریبهـای پایـای ترکیبـی محاسـبه شـده بـرای دو

مقیـاس اصلـی پرسشـنامه یعنـی گرایـش بـه کار در روسـتا و
قابلیـت کارآفرینـی بـه ترتیـب  0/805و  0/859بـود.

مـی نماید.

زنجیـره مارکـوف مونـت کارلـو صـورت مـی گیـرد .ایـده اصلـی
ارزش واقعـی هـر پارامتـر در مدل صورت می گیـرد تا تصویری
پیـش فـرض در نرم افـزار زمانـی این اتفـاق می افتد کـه مقدار

آمـاره همگـرا کمتـر از  1/002باشـد (بایـرن2010 ،؛ آربـوکل،
 .)2012بـا در نظـر گرفتـن توضحیـات اشـاره شـده ،روش
بـرآورد بیـزی بر پایه دو مدل شـامل مدل سـاختاری مسـتقیم

بـرای تجزیـه و تحلیـل داده ها از نرم افـزار  SPSSدر بخش

(مدلـی کـه در بـر گیرنـده تاثیـر مسـتقیم و بـی واسـطه متغیـر

بخش اسـتنباطی اسـتفاده شـد .در بخش اسـتنباطی با توجه

میباشـد) و مـدل میانجـی (مدلـی کـه علاوه بـر اثـر مسـتقیم

توصیفـی (شـامل فراوانـی ،درصـد و میانگیـن) و  Amosدر
بـه ترتیبـی بـودن مقیـاس سـنجش متغیـر وابسـته (گرایش به
اشـتغال در روسـتا) و همچنیـن بـه دلیـل حضـور متغیرهـای

مسـتقل زمینـهای دو وجهـی (جنـس و پیشـینه سـکونت در

روسـتا) ،از روش بـرآورد بیـزی بـه جـای حداکثـر بزرگنمایـی
اسـتفاده شد.

مسـتقلی ماننـد Aبـر متغیـر وابسـتهای ماننـد )B (A→B

میـان متغیرهـای تحقیـق در بـر گیرنـده اثـر غیرمسـتقیم و بـا
واسـطه ( )A→B→Cمیباشـد) (هیـر و همـکاران)2006 ،

اجرا شـد.

یافته های تحقیق

ایـن روش بـه محقـق اجـازه مـی دهـد تـا در صورتـی کـه

نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه بـه لحـاظ جنـس56/5 ،

بـه ویـژه وابسـته تحقیـق از توزیـع نرمـال برخـوردار نبـوده و یا

درصـد از آنـان را پسـران تشـکیل مـی دادنـد .محل سـکونت

متغیرهـای موجـود در معادلـه شـامل متغیرهـای مسـتقل و
مقیـاس انـدازه گیـری آنهـا بـه صـورت طبقـه ای یـا مقولـه ای
باشـند ،تحلیـل هـای مناسـب ،درسـت و قابـل اطمینانـی از
داده هـا بـه عمـل آید (بایـرن .)2010 ،در اجـرای روش برآورد

بیـزی کـه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار گرافیکـی  Amosامـکان
پذیـر اسـت ،هـر مقـدار ناشـناخته (دادهای) بـه عنـوان مقـدار
تصادفـی در نظـر گرفتـه میشـود و یـک توزیـع احتمالـی بـر
اسـاس داده هـای قبلـی بـه آن اختصـاص مـی یابـد.

بـر اسـاس ایـن روش ،سیسـتم توزیـع اصلـی (توزیـع

احتمالـی کـه بـر اسـاس داده هـای واقعـی مشـاهده شـده اند)

بـا یـک توزیـع جایگزیـن ترکیب می شـود .این توزیع مشـترک
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درصـد از دانشـجویان مـورد بررسـی را دختـران و 43/5
بیشـتر پاسـخگویان ( 81/3درصـد) ،شـهر و نزدیـک بـه یـک

چهـارم از آنـان ( 18/7درصـد) ،در روسـتا بود .میانگین سـن
پاسـخگویان  23سـال و میانگیـن درآمـد خانوادگی آنان 130
میلیـون ریـال در سـال بـود.

همچنیـن ،بر پایه نتایج تحقیق مشـخص شـد کـه میانگین

پیشـینهی کار دانشـجویان در روسـتا  1/88سـال بـود .در
زمینـهی میـزان گرایش دانشـجویان برای اشـتغال در روسـتا،

 40درصـد از پاسـخگویان در سـطح بـاال 47 ،درصـد در سـطح

متوسـط و  13درصـد نیـز در سـطح کـم گرایـش بـه اشـتغال در

روسـتا داشتند.

شماره  ،32بهار 94

نتایـج به دسـت آمده از مدل سـازی معادلههای سـاختاری

بـر پایـه روش بـرآورد بیـزی در قالـب دو مـدل اصلـی تحقیـق

شـامل دو مـدل سـاختاری مسـتقیم و میانجـی در نگارههـای
2و  3ارایـه شـدهاند.

مـدل نشـان مـی دهـد کـه مقـدار آمـاره همگـرا بـرای کل مدل
برابـر اسـت با  1/0015کـه حاکـی از همگرا بودن نتایج بدسـت

آمـده و نیکویـی بـرازش مناسـب مـدل می باشـد.

همچنیـن ،الزم بـه ذکر اسـت کـه مقـدار آماره همگـرا برای

مـدل سـاختاری مسـتقیم کـه در بـر گیرنـده تاثیر مسـتقیم

تـک تـک روابـط کمتـر از  1/002بـود (جـدول  .)1ارزیابـی

و همـکاران )2006 ،در ایـن تحقیـق نشـان دهنـدهی رابطـهی

نشـان داد کـه بـه رغـم معنـی دار بـودن مقـدار کای اسـکویر به

و بـی واسـطه متغیرمسـتقل بـر متغیـر وابسـته مـی باشـد (هیر

مسـتقیم بیـن متغیرهـای زمینـه ای (شـامل جنـس ،سـن،
پیشـینه کار در روسـتا ،درآمد خانوادگی و پیشـینه سکونت در

روسـتا) بـا متغیـر وابسـته میـزان گرایش به اشـتغال در روسـتا
مـی باشـد .بررسـی نتایـج بـر پایـه روش بـرآورد بیـزی در ایـن

بـرازش نیكویـی مـدل سـاختاری بـر اسـاس سـایر شـاخصها

دلیـل بـاال بـودن حجـم نمونـه ،مـدل از بـرازش نیکویـی قابـل

قبولـی بـر پایـه دیگـر شـاخص هـا داشـت (;2.005=DF/X2
= RMSEA ,0.940 = IFI ,0.937 = CFI ,0.953 = GFI

 .)0.071همچنیـن ،نتایـج مـدل سـاختاری گویـای آن بـود

نگاره  - 2مدل ساختاری مستقیم تحقیق بر پایه ضریبهای استاندارد شده
جدول -1نتایج همبستگی متغیرها مستقل
متغیر

جنسیت

سن

جنسیت
سن
پیشینه کار در روستا
درآمد خانوادگی
سکونت در روستا

1
0/092
*0/170
-0/05
-0/047

1
*0/196
*0/184
0/091

پیشینه کار در روستا

1
*0/185
0/047

درآمد خانوادگی

1
*0/147

سکونت در روستا

1

* معنی داری در سطح 0/05

کـه متغیرهـای زمینـه ای  37درصـد از واریانس متغیر وابسـته

نتایـج بـه دسـت آمـده در ایـن زمینـه در جـدول  2ارایـه شـده

نتایـج همبسـتگی میـان متغیرهـای مسـتقل بـر اسـاس مـدل

جنـس و سـن بـا متغیـر وابسـته میـزان گرایـش بـه اشـتغال در

گرایـش بـه اشـتغال در روسـتا را تبییـن مـی نماینـد .بررسـی
نتایجـی بـه شـرح جـدول  1را نشـان مـی دهـد.

یکـی دیگـر از هدفهـای اصلـی تدویـن مـدل سـاختاری،

تعییـن شـدت ،جهـت و معنـی دار بـودن ضریبهـای مسـیر
فـرض شـده در مدل مفهومـی پژوهش بود ،از ایـن رو ،خالصه

اسـت .همانطـور کـه از جـدول  2پیداسـت رابطـه دو متغیـر

روسـتا معنـی دار نشـده ،در حالـی کـه رابطـه سـه متغیـر دیگر
مورد بررسـی شـامل پیشـینه کار در روسـتا ،درآمـد خانوادگی
و پیشـینه سـکونت در روسـتا بـا متغیـر وابسـته مثبـت و معنی
دار شـده اسـت.
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تاثیر عاملهای فردی و زمینه ای ...

جدول -2خالصه برآورد بیزی متغیرهای زمینه ای با گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان به اشتغال در روستا
فاصله اطمینان ٪95

متغیر

آماره
همگرا

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد

کران پایین

کران باال

جنس
سن
پیشینه کار در روستا
درآمد خانوادگی
پیشینه سکونت در روستا

1/0005
1/0009
1/0007
1/0010
1/0007

0/0306
0/0929
*0/231
*0/416
*0/2007

0/0022
0/0029
0/025
0/029
0/024

-0/2269
-0/0283
0/0322
0/2295
0/0615

0/3564
0/1558
0/1197
0/4698
0/3047

*معنی داری روابط با توجه به قرار گیری صفر در خارج از دامنه کران پایین و باال در فاصله اطمینان .٪95

نکته :سطح معنی داری مقادیر ضرایب استاندارد شده برای روش برآورد بیزی بر اساس وضعیت قرارگیری عدد صفر نسبت به کران پایین و باال در فاصله اطمینان

 ٪95قابل تفسیر می باشد .بدینگونه که اگر صفر در حد وسط دو کران پایین و باال قرار گرفته باشد رابطه غیر معنی دار ،و در صورتی که صفر خارج از دو کران قرار

گرفته باشد رابطه معنی دار می باشد.

بـر پایـهی نظریـه شـناختی بنـدورا گرایـش بـه اشـتغال در

عنـوان متغیرهـای مسـتقل قـرار گیـرد .بررسـی نتایـج بـر پایـه

قابلیـت هـای کارآفرینـی بـه عنـوان متغیـر میانجـی (یعنـی

همگـرا بـرای مـدل برابـر اسـت بـا  1/0018کـه حاکـی از قابـل

روش بـرآورد بیـزی در این مدل نشـان می دهد که مقـدار آماره

روسـتا مـی توانـد تحت تاثیـر دو دسـته عاملهای فـردی یعنی

قبـول بـودن سـطح همگرایی مـدل میباشـد .همچنیـن مقدار

متغیـری کـه بعنـوان واسـط در رابطه میـان دو متغیر مسـتقل و

آمـاره همگـرا در بـرآورد ایـن مدل بـرای تک تک روابـط کمتر از

وابسـته قـرار مـی گیـرد (هیـر و همـکاران )2006 ،و عاملهـای

 1/002مـی باشـد (جـدول .)3

زمینـه ای (ماننـد؛ جنس ،سـن ،پیشـینه کار در روسـتا ،درآمد
خانوادگـی و پیشـینه سـکونت در روسـتا در ایـن مطالعـه) بـه
0/65

0/75

0/81

0/86

0/62

0/026
0/0513

0/2184

0/0221

0/0688
0/2545

0/0245

0/42

0/0859
0/2123
0/3555
0/2051

نگاره  - 3مدل ساختاری میانجی تحقیق بر پایهی ضریبهای استاندارد شده
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بنابـر نتایـج بدسـتآمده در جـدول  ،3در بیـن متغیرهـای

زمینـه ای ،تنهـا درآمـد خانوادگی بـا قابلیـت کارآفرینی دارای
رابطـه مثبـت و معنـی داری بود.

در ایـن زمینـه ،بـر مبنـای دسـتاوردهای تحقیق مشـخص

شـد کـه پـس از وارد شـدن قابلیـت کارآفرینی به عنـوان متغیر
سـوم در رابطـه بین درآمـد خانوادگی بـا گرایش به اشـتغال در

همچنیـن ،تحقیـق گویـای آن بـود کـه قابلیـت کارآفرینـی

روسـتا ،میـزان اثرگذاری مسـتقیم درآمـد خانوادگی بـر متغیر

اشـتغال در روسـتا بـود .بدیـن ترتیـب ،بـا توجـه بـه یافتههـا

جـدول  )2بـه ( β=0/355در مـدل سـاختاری میانجی ،نگارهی

دارای تاثیـر مثبـت و معنـی داری بـر میـزان گرایـش افـراد بـه

مـی تـوان بیـان داشـت که بـه دلیـل نبـودن معنـی داری رابطه

بیـن متغیرهـای زمینـه ای شـامل جنـس ،سـن ،پیشـینه کار
در روسـتا و سـابقه سـکونت در روسـتا بـا قابلیـت کارآفرینـی،
فـرض مبتنـی بـر نقـش میانجـی قابلیـت کارآفرینـی در رابطـه

بیـن ایـن متغیرها بـا گرایش به اشـتغال در روسـتا مـورد تایید

قـرار نمـی گیـرد .ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه معنـی

وابسـته از( β=0/413در مدل سـاختاری مسـتقیم ،نگارهی  2و

 3و جـدول  )3کاهـش پیـدا مـی کند ،ولـی همچنـان معنی دار
خواهـد بـود .در نتیجـه متغیـر قابلیـت کارآفرینـی دارای نقش
میانجـی جزیی در رابطـه بین متغیر مسـتقل درآمد خانوادگی
بـا گرایش به اشـتغال در روسـتا می باشـد.

بـه عبـارت دیگـر ،متغیـر درآمـد خانوادگـی افـزون بـر

اثرگـذاری مسـتقیم بـر گرایـش دانشـجویان بـه اشـتغال در

دار شدنمسـیر درآمـد خانوادگـی ← قابلیـت کارآفرینـی←

روسـتا ،مـی توانـد بـه طـور غیرمسـتقیم نیـز از طریـق قابلیـت

کارآفرینـی قابـل بررسـی مـی باشـد.

باشـد.

گرایـش بـه اشـتغال در روسـتا ،فـرض میانجـی بـودن قابلیـت

هـای کارآفرینی زمینه سـاز گرایش افراد به اشـتغال در روسـتا

جـدول -3خالصـهی بـرآورد بیـزی متغیرهـای زمینـه ای و فردی بـا گرایـش دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه زنجان به

اشـتغال در روستا
متغیر

آماره
همگرا

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
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کران پایین

کران باال

گرایش به اشتغال در روستا
جنس
سن
پیشینه کار در روستا
درآمد خانوادگی
پیشینه سکونت در روستا
قابلیت کارآفرینی

1/0002
1/0018
1/0002
1/0004
1/0003
1/0004

0/0245
0/0859
*0/2123
*0/3555
*0/2051
*0/2184

0/027
0/028
0/0004
0/0017
0/0015
0/0031

-0/2336
-0/0391
0/0264
0/1811
0/0651
0/1150

0/3357
0/1475
0/1139
0/4323
0/3054
0/5473

قابلیت کارآفرینی
جنس
سن
پیشینه کار در روستا
درآمد خانوادگی
پیشینه سکونت در روستا

1/0004
1/0013
1/0003
1/0002
1/0003

0/026
0/0513
0/0688
*0/2545
-0/0221

0/0033
0/0018
0/0004
0/0009
0/0011

-0/1761
-0/0451
-0/0183
0/0599
-0/0987

0/2586
0/0919
0/0468
0/2288
0/0738

*  :معنی داری روابط با توجه به قرار گیری صفر در خارج از دامنه کران پایین و باال در فاصله اطمینان .٪95

بحث و نتیجه گیری

روسـتا بیشـتر مـی شـود که ایـن نتیجـه بـا نتیجه بررسـیهای

نتایـج مـدل سـاختاری مسـتقیم تحقیـق نشـان داد کـه بـا

تبرایـی و قاسـمی ( ،)1385شـاهرودی و همـکاران ( )1387و

روسـتا و درآمـد خانوادگـی ،میـزان گرایـش بـه اشـتغال در

نتیجـه گیـری کـرد ،اگـر چـه پیشـینه کار و سـکونت در روسـتا

افزایـش سـن ،پیشـینه کار در روسـتا ،پیشـینه سـکونت در

کومـارا و کومـار ( )2012همسـو اسـت .بـر ایـن پایـه مـی تـوان
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تاثیر عاملهای فردی و زمینه ای ...

مـی تواننـد بـرای اشـتغال در روسـتا ایجـاد گرایـش کننـد ،اما

میسـر کـرده و زمینههـای توسـعه و بهـره وری فعالیـت زنـان و

بـه عبـارت دیگـر میـزان گرایـش جوانـان روسـتایی بـه

امـا بـدون تردیـد حضـور گسـترده دختـران در رشـتههای

اسـت .ایـن یافتـه میتوانـد مبیـن این مطلب باشـد کـه به رغم

برنامههـای توسـعه جامعـه روسـتایی و بخـش کشـاورزی

ایـن رابطـه بـا افزایـش سـن اسـت کـه قـوی میشـود.

اشـتغال در روسـتا به رغم پیشـینه کار و سـکونت در روسـتا کم
وجـود نیـروی انسـانی ماهـر بـا قابلیتهـای حرفـه ای فـراوان
در روسـتا ،فعالیتهـای کشـاورزی رونـق چندانـی نداشـته

یـا دسـت کـم دارای چنـان جذابیتـی نبـوده اسـت ،کـه باعـث
گرایـش بـه فعالیتهـای کشـاورزی و سـکونت در روسـتای

جوانـان و دانشآموختـگان کشـاورزی شـود .ایـن در حالـی
اسـت کـه اگـر نیـروی فعـال روسـتا بـر فعالیتهـای کشـاورزی

تمرکـز داشـته باشـد،

توسـعه روسـتاها را در سـطح خـرد و توسـعه شـهرها را در

سـطح کالن شـاهد خواهیـم بـود .پـس بایـد تمهیـدات الزم
اعمـال شـود تـا اشـتغال در روسـتا بـرای جوانـان روسـتایی که

در واقـع آینـده روسـتا و جامعـه روسـتایی هسـتند نیـز جذاب

شـود .بنـا بـر ایـن نتیجـه گیـری فرضیههایـی چـون جایـگاه

اجتماعـی پایین اشـتغال در بخش کشـاورزی ،درآمـد پرخطر

فعالیـت در بخـش کشـاورزی ،نبود تسـهیالت مناسـب زندگی
در روسـتا در مقایسـه بـا شـهر کـه محـل تحصیـل روسـتا زاده
بـوده ،میتواننـد از جملـه مـوارد پیشـنهادی ایـن بررسـی

باشـند کـه بایـد در بررسـیهای آتـی بـه آنهـا پرداختـه شـده و

راهکارهـای مناسـب آن یافتـه شـود.

مـردان روسـتایی را بیـش از پیـش فراهـم میسـازد.

کشـاورزی تنهـا بـه امیـد گرفتـن مـدرک شـاید راهگشـای
نباشـد .لـذا ضـروری اسـت کـه در این زمینـه یا تدابیـری برای
حضـور پررنگتـر پسـران بـرای ورد بـه رشـتههای کشـاورزی
اندیشـیده شـود و یـا نظـام آموزشـی در دانشـکدههای

کشـاورزی بـا حساسـیت و دقـت بیشـتر بـاور ،انگیـزه ،قابلیـت
و توانمنـدی الزم را در دختـران بـرای حضور فعـال و واقعی در
بخـش کشـاورزی آمـوزش داده و ایجـاد کننـد.

بنـا بـر نتایـج تحقیـق مشـخص شـد کـه متغیرهـای سـن،

پیشـینه کار در روسـتا ،پیشـینه سـکونت در روسـتا و درآمـد
خانوادگـی  37درصـد از واریانـس متغیـر گرایش به اشـتغال در

روسـتا را تبییـن کننـد.

بـه منظـور بررسـی دقیـق تـر و شناسـایی دیگـر متغیرهـای

تاثیرگـذار بـر افزایـش گرایـش دانشـجویان بـه اشـتغال در
روسـتا کـه مـی توانـد برطرف کننـده بخشـی از چالـش بیکاری
بخـش کشـاورزی و در سـطح عـام بخشـی از چالـش بیـکاری

در کشـور باشـد و حتـی اشـتغالی تولیـدی و مولـد را بـه همـراه
داشـته باشـد ،با اسـتفاده از بررسـی کرمـی و میمونـا (،)2012
دسـته دیگـری از عاملهایبـه عنوان عاملهـای زمینه ای وارد

تحلیـل شـدند که مـی توانند در شـکل گیری عاملهـای فردی

قابـل یـادآوری اسـت که جنسـیت نیز بـه عنوان یـک متغیر

تاثیـر داشـته باشـند کـه بـر اسـاس نتایـج تحقیـق ایـن تاثیـر

میـزان گرایـش بـه اشـتغال در روسـتا نداشـت کـه دلیـل اصلی

افزایشـی  5درصدی ،سـهم تبییـن متغیرهای مورد بررسـی از

مسـتقل مـورد بررسـی قـرار گرفـت امـا رابطـه معنـی داری بـا
ایـن موضـوع بیشـتر بـه محدودیـت تعـادل بیـن پاسـخگویان

زن و مـرد بـاز مـی گـردد ،چـرا بیشـتر پاسـخگویان را در ایـن
بررسـی دختـران تشـکیل مـی دادنـد و ایـن امـر نیـز بـه توزیع

جمعیـت دانشـجویی بـاز مـی گـردد کـه در سـال هـای اخیـر

شـمار دختـران در رشـته هـای کشـاوری غالـب شـده اسـت.
حضـور هـر دو گـروه دختـران و پسـران جـوان و تحصیـل کرده

در فعالیتهـای علمـی و عملـی مربـوط بـه کشـاورزی ازجملـه
ضرورتهـای توجـه بـه بخش کشـاورزی و روسـتایی بـه عنوان

محور توسـعه اسـت.

حضـور قشـر تحصیـل کـرده زن و مـرد در زمینـه کشـاورزی

امـکان ترویـج فناوریهـا و یافتههـای جدیـد کشـاورزی را
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مـورد تاییـد قـرار گرفت چرا کـه در مدل سـاختاری میانجی ،با
میـزان واریانس متغیر وابسـته گرایش دانشـجویان به اشـتغال

در روسـتا بـه  42درصـد افزایـش یافت.

بنـا بر نتایج بدسـت آمده از برآورد مدل سـاختاری میانجی

مشـخص شـد کـه از بیـن متغیرهـای زمینـه ای تنهـا درآمـد

خانوادگـی بـود کـه تاثیـر مثبـت و معنـی داری بـر شـکل گیری
قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان داشـت کـه ایـن یافته بـا نتایج

بررسـی کومـارا و کومـار ( )2012همسـو بود .همچنیـن ،نتایج
ایـن تحقیـق در زمینـه وجـود رابطـه مثبـت و معنـی دار بیـن

قابلیـت کارآفرینـی و گرایـش بـه اشـتغال در روسـتا ،بـا نتایـج

پژوهـش هایـی همچـون کومـارار و همـکاران ( ،)2010کومـارا
و کومـار ( )2012و بوسـامپم و همـکاران ( )2013همخوانـی
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داشـت .در مـورد نقـش میانجـی قابلیـت کارآفرینـی در رابطـه

کـه گرایـش بیشـتری بـه فعالیـت در زمینه هـای پرخطـر تر در

مـی توان بیان داشـت که بـا افزایش میـزان درآمـد خانوادگی،

همـواره پـر چالـش بـوده و حضـور افـراد کاردان بـا قابلیتهای

بیـن میـزان درآمـد خانوادگـی و گرایش به اشـتغال در روسـتا،
میـزان قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان افزایـش مـی یابـد کـه
ایـن موضـوع مـی توانـد ناشـی از محدودیـت هـای موجـود
بـرای فعالیـت هـای کارآفرینانـه و سـهم آورده فعالیـت های

تولیـدی در بخـش کشـاورزی باشـد؛.

سـطح روسـتا دارنـد .چـرا کـه انجـام فعالیتهـای کشـاورزی

حرفـه ای و کارآفرینانـه میتوانـد خطرپذیـری بخـش تولیـدی

را کاهـش داده و همچنیـن مدیریت همه جانبـه این فعالیتها

توسـط دانـش آموختـگان زمینههـای رشـد و توسـعه بخـش

کشـاورزی را فراهـم سـازد.

از سـویی چـون منابـع اقتصادی بعنـوان یکـی از عاملهای

بـه هـر حـال ،آنچه مسـلم اسـت یکـی از راهکارهـای اصلی

میشـود بنابرایـن اگـر این عامـل در طـول فعالیـت کارآفرینانه

صـورت گرفتـه در آمـوزش عالی کشـاورزی را دوبـاره به چرخه

دخیـل در راه انـدازی و کسـب فعالیتهای تولیدی شناسـانده
تامیـن شـود میتوانـد بعنـوان بزرگتریـن پشـتوانه در عملکـرد

فعالیتهـای تولیـدی و کارآفرینانـه موثـر باشـد؛ همچنیـن،
بـه هـر انـدازه میـزان قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان افزایـش

یابـد ،بـه همـان میـزان ،سـطح گرایـش آنـان بـه اشـتغال در

روسـتا نیـز افزایـش مـی یابد.

در ایـن زمینـه نیـز مـی تـوان چنیـن نتیجهگیـری کـرد کـه

دانشـجویان دارای قابلیـت هـای کارآفرینـی باالتـر ،افـرادی

بـا درآمـد خانوادگـی باالتـر و وضعیت اقتصـادی بهتر هسـتند

کـه مـی توانـد سـرمایه گـذاری هـای کالن و تلاش هـای کالن

تولیـد بـاز گردانـد؛ توجـه بـه افزایـش گرایـش دانشـجویان

رشـته هـای کشـاورزی بـه اشـتغال در روسـتا مبتنـی بـر بهبود
سـطح قابلیت-هـای کارآفرینـی آنـان اسـت ،هر چنـد ،قابلیت

کارآفرینی در بسـتر خاصی شـکل گرفته و شـکوفا می شـود که
در ایـن بررسـی ،از میـان متغیرهای مورد بررسـی ،تنها میزان
درآمـد خانوادگـی بـر روی قابلیـت کارآفرینی تاثیر داشـت؛ اما

شناسـایی ایـن بسـترها نیازمنـد بررسـیهای روان شـناختی
گسـترده تـر و دقیـق تـری خواهـد بود.
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... تاثیر عاملهای فردی و زمینه ای

 بررسـی نگرش دانشـجویان رشـتههای کشـاورزی نسـبت به اشـتغال در بخش.)1386( . ح، و شـعبانعلی فمی. ف،شـفیعی

،4 ، فصلنامه انجمـن جمعیت شناسـی ایران.)کشـاورزی (مطالعـه مـوردی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه تهـران

.173 192-

 عاملهـای موثـر بـر عالقـه و اسـتعداد تحصیلـی دانشـجویان رشـتههای.)1393( . ا، و عابـدی سروسـتانی. م،شـاه ولـی

.16 30- ،)30( 9 ، فصلنامـه پژوهـش مدیریـت آمـوزش کشـاورزی.کشـاورزی ایـران

 بررسـی وضعیـت اشـتغال دانـش آموختـگان.)1389( . س، و فاضلـی کاخکـی. ح، روحانـی،. ح، عطایـی،. م،فـرخ زاده

 فصلنامه پژوهش.)1386  کاربـردی مرکـز آموزش عالی جهاد کشـاورزی خراسـان رضـوی (در سـال تحصیلـی-دورههـای علمـی
.12 21- ،12 ،مدیریـت آمـوزش کشـاورزی

، همایـش اشـتغال و نظـام آمـوزش عالـی كشـور. دانشـگاه كارآفریـن و نقـش آن در ایجـاد اشـتغال.)1384( . ا،كردنائیـچ

.36-31 ، دانشـگاه تربیـت مـدرس،تهـران

. ابـزار سـنجش ویژگـی هـای شـخصیتی کارآفرینـان ایرانـی.)1386( . ش، و شـمس. ح، هومـن،.  م، زالـی،. ا،کردنائیـج

. انتشـارات دانشـگاه تربیـت مـدرس:تهـران

 پایان. بررسـی و مقایسـه ویژگـی هـای شـخصیتی و روانشـناختی کارآفرینان تهرانـی با افراد عـادی.)1384( . ج،مقصـودی

. دانشـگاه عالمـه طباطبائی، دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتی،نامه کارشناسـی ارشـد
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Abstract
Despite increasing trend of unemployment among graduates of agriculture and the importance of
working in rural areas as one of the most important agricultural policies in higher education, a large
number of agricultural graduates do not have willingness to work in village. Considering the importance
of the issue, the aim of this study was to investigate the effects of individual and contextual factors on
the willingness of Agricultural Students of Zanjan University towards Employment in Rural Areas.
The statistical population of this study was including 390 senior graduate students in the academic
year 2014-2015, which based on Krejcie and Morgan Table, 200 of them were selected through simple
random sampling method. A questionnaire was utilized in order to collect the data. Validity of the questionnaire was approved based on the guidance of faculty members at Zanjan University. A pilot study
was conducted to determine the reliability of the research instrument, and calculated ordinal coefficient
thetas were at the appropriate level (ranges between 0.83 to 0.956). The collected data were analyzed
by using structural equation modeling and the application of Bayesian estimation method according to
the ordinal measured variables. Obtained results based on Bayesian estimation direct structural model
showed that there was a positive significant relationship between the contextual variables such as; sex,
age, work experience in rural area, family income and years of residence in the village with the dependent variable of employment willingness in rural area. Also, based on the mediation structural model, it
was specified that entrepreneurial capability variable had only a partial mediation role on the relationship between family income and employment willingness in rural area whereas other variables did not
have a mediation role.
Index Terms: Unemployment, Agricultural Graduates, Entrepreneurial Capability, Cognitive Theory, Employment in the Village.
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